
LA SÈQUIA DEL POAL 
 
Itinerari de 7,6 km per Conèixer l’Entorn més proper que el Centre Excursionista de la Comarca 

de Bages us proposa per fer en família o amb els amics. 

 

0 h.  Comencem l’itinerari al carrer Puigmal al final de l’Avinguda Universitària, pel camí del 

Mas d’en Pla. El primer tram és asfaltat, seguim per sota de la carretera C-25, i un cop haguem 

passat vora d’una casa hem d’estar atents al canvi de direcció sobtat del camí principal, nosaltres 

seguirem recte entre horts. 
 

17’  Camí vell de Joncadella. El seguim a l’esquerra durant uns 600 m i en aquest tram de camí 

asfaltat, deixarem el camí transversal del Poal per retornarem més endavant a la dreta i més 

endavant el camí del mas Terrós aquest cop a l’esquerra. Quan comença la baixada girem a la 

dreta, el camí va pujant i quan som davant de l’indicar de casa Turó girem a la dreta per passar 

darrera una tanca metàl·lica per trobar el ramal de la sèquia. 
 

14’  Comencem a seguir a costat del canal tot admirant les panoràmiques de Manresa i al fons, si 

el dia és clar, veurem Montserrat, el Montcau, la Mola... Creuem la pista de les Torres i per un 

pontet la rasa per on, temps enrere, hi passava el ferrocarril de Súria. Nosaltres seguirem al costat 

de la sèquia, creuarem un camí d’accés a un Mas i més endavant quan passen a tocar una casa 

tornem a creuar un altre camí i cap de poc arribarem a la pista dels Casals. En aquest indret la 

sèquia continua un altre petit tram fins l’urbanització de Pineda on continua canalitzada. 
 

23’  Nosaltres seguim la pista cap a l’esquerra, passem al costat de la finca municipal del Canyet 

del Muladar on s’hi està desenvolupant un projecte per millorar l’hàbitat per a la conservació de 

la fauna amenaçada del secà del Pla de Bages. Quan arribem a la carena, on hi ha un dipòsit, 

seguirem a l’esquerra pel camí del Canyet. Més endavant trobem una cruïlla, nosaltres hem 

d’anar a la dreta, però seguint el de l’esquerra uns 200 metres s’arriba a un bonic mirador i 

retornem al nostre itinerari. Retornem al nostre itinerari i molt aviat tornem a trobar una cruïlla 

que seguirem a l’esquerra, ara per un corriol que ens portarà a retrobar la sèquia i el pontet per on 

hem passat abans. 
 

29’  Passem el pont i seguim la pista de les Torres a l’esquera ja en direcció a Manresa fins a 

trobar el camí transversal del Poal que seguirem a la dreta. Aquesta pista uneix transversalment 

els tres camins principals de sortida de la Ciutat i que en aquest itinerari hem recorregut alguns 

trams: el camí vell de Joncadella, antic camí per anar al Santuari; el camí de les Torres de Bages, 

masia que està documentada des de l’edat mitjana i el dels Casals que porta a un important Mas. 

Seguim aquest petit tram de camí per retrobar el camí vell de Joncadella que seguirem fins a 

trobar l’avinguda Universitària després de passar a tocar el Pont Llarg. El Pont Llarg és un 

aqüeducte de trenta arcs i 200 metres de longitud construït el segle XIV com a canal d’un tram de 

la sèquia de Manresa.  
 

26’  Arribada al punt d’inici de l’itinerari al carrer Puigmal. 
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